Tehetségpont
A Jankay Tehetségpont célja, hogy az iskola minden tanulója
hatékony segítséget kapjon tehetsége felismeréséhez és kibontakoztatásához, függetlenül attól, hogy mely tevékenységterületen
mutatkozik meg tehetsége. Saját iskolai, sport és művészeti tehetségazonosító-fejlesztő programjaink mellett tanácsadással
segítünk minden hozzánk forduló diákot, szülőt, pedagógust, hogy
megtalálják a számukra megfelelő szakembereket és iskolán kívüli
programokat. Tehetséggondozó programjainkban nem csak a
tehetséges tanulók erős oldalának fejlesztését tartjuk fontosnak.
Figyelmet fordítunk a tehetség kifejlődését gátló hiányok megszüntetésére, a megfelelő iskolai légkör biztosítására, a feltöltődést
segítő szabadidős programok megvalósítására is.
A tehetségpontok minősítésében intézményünk másodszor is
kiérdemelte az akkreditált KIVÁLÓ tehetségpont címet, ahol az
idegen nyelvi, természettudományos, művészeti, és történelmihonismereti tehetséggondozás területeit emelték ki.

Ökoiskola
Iskolánk ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címmel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az iskolai élet minden területén kiemelt feladatnak tekintjük a környezettudatos életvitel kialakításához szükséges
ismeretek és készségek fejlesztését. A környezet- és természetvédelem fontosságának megértetését segítik a rendszeres
kirándulások, táborok és túrázások is.

Mentoráló program
Iskolánk részt vett a Mentoráló intézmények országos projektjében
a „Komplex kétnyelvű tehetséggondozás a természettudományok
terén” programjával. A másfél éven át tartó bemutató foglalkozásokon és műhelyfoglalkozásokon sikerült bemutatni több, mint 200
pedagógusnak azokat a jó gyakorlatainkat, melyek más intézmények számára is példaértékűek. Megismerhették befogadó,
gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatunkat, melyet több intézmény is adaptálhatott. A hozzánk látogatók megerősítettek bennünket abban, hogy a Jankay olyan iskola, ahol sokszínű
tehetségfejlesztés folyik korszerű IKT (informatikai) eszközökkel
angol és magyar két tanítási nyelvű csoportokban is, szem előtt
tartva a fenntartható fejlődés kritériumait, az ökotudatos magatartás kialakítását. Intézményi jó gyakorlataink bemutatásával
igyekszünk hozzájárulni a hálózati tanuláshoz, mely a belső szakmai műhelyek munkájának elismerése is egyben.

Kedves Szülők!

Az angol nyelvi képzés bemutatása

A sportiskolai képzés bemutatása

Mindenki számára nagyon fontos, hogy megtalálja gyermekének a megfelelő iskolát. Önök
felelősségteljes döntés előtt állnak, és tudjuk,
hogy ez sosem volt könnyű feladat, hiszen már
István király idejében megfogalmazódott:
Mondd, te kit választanál! Ezzel a kiadványunkkal szeretnénk segíteni Önöknek a döntésben.

Ma, amikor az oktatás európai dimenziójáról beszélünk,
megfogalmazhatjuk, hogy élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság. Világszerte keresik az idegen
nyelv hatékonyabb elsajátításának különböző lehetőségeit, s eljutottak azokhoz a rejtett tartalékokhoz, amelyek a gyermekkori
nyelvi fogékonyságban, sajátosságokban rejlenek.

Mit ajánlunk Önöknek és gyermeküknek?

Ezt felismerve a fenntartó döntésének köszönhetően
iskolánk a 2004/2005-ös tanévtől kezdődően megkezdhette az
angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást.

Békéscsaba torna- és
vívósportjáról nyugodt szívvel kijelenthetjük,
hogy
nemcsak
hazánkban örvendenek komoly
tiszteletnek és elismerésnek, de
olyan jelentős eredményekkel rendelkeznek, amelyek méltán tették
őket nemzetközi hírűvé is. A város
tornászai és vívói számtalan magyar bajnoki cím mellett jelentős európa- és világbajnoki eredményekkel büszkélkedhetnek.

Olyan iskolát:
- ahol a családi értékek első helyen szerepelnek
- ahol gyermeke biztonságban van szakmailag kiválóan felkészült
pedagógusaink kezében
- ahol a magas színvonalú oktatómunka mellett gyermeke személyiségének fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk
- ahova kicsik és nagyok egyaránt szeretnek járni és jól érzik
magukat a tanórákon és a szabadidőben egyaránt
- ahol a korosztálynak megfelelő környezetben biztosítjuk az
egyénre szabott fejlesztést differenciálással, tehetséggondozással, felzárkóztatással
- ahol a kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy oktatása
során megnyilvánul
- ahol az anyanyelvi képességek fejlesztésén túl az idegen nyelvi
kommunikációs készség fejlesztése is magas színvonalú
- ahol a művészeti nevelés, a történelmi szemlélet, a nemzeti
érzések erősítése kiemelt területe az oktató-nevelő munkának
- ahol az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés már az
alapozó szakasztól elkezdődik
- ahol a tanulás tanítására is nagy hangsúlyt fektetünk
- ahol a versenysport (torna, vívás, vízilabda, labdarúgás) utánpótlásának nevelése köznevelési sportosztályokban valósul meg
- ahol a megyében elsőként beindított angol-magyar két tanítási
nyelvű oktatás folyik
Várjuk Önöket és gyermeküket Jankay Kuckó foglalkozásainkon és nyílt napjainkon, hogy személyesen is megismerkedhessenek leendő első osztályos nevelőinkkel és az iskolával. Ezek
az alkalmak lehetőséget biztosítanak, hogy kérdéseiket feltegyék,
illetve még részletesebben megismerkedjenek oktató-nevelő
munkánkkal.
A következő tanévben első osztályban tanító pedagógusainkról, a Jankay Kuckó és a nyílt órák időpontjairól jelen kiadványunk mellékletében olvashatnak. További információkért
látogassanak el honlapunkra, a www.jankayiskola.hu oldalra!
Tisztelettel:
Tirjákné Prisztavok Ágnes
intézményvezető

Mit jelent ez leendő elsőseinknek?

Igen fontos eleme oktatásunknak, hogy minden évfolyamon anyanyelvi tanár segíti a munkánkat, így az angol
nyelvhasználat nemcsak az órákon, de a szabadidős
tevékenységek során is biztosított.

Iskolánk a Békéscsabai Torna Clubbal és az Alföld Vívó
Akadémiával együttműködve biztosítja ezeknek a sporttehetségeknek az általános iskolai oktatást.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült
kibővíteni képzésünket és ma már a vízilabdában és a labdarúgásban tehetséges
tanulók is köznevelési sportosztályainkban
tanulhatnak. A gyerekek a sportiskolába
kerülésüktől kezdve (sport specifikus
tehetségazonosítás
után)
speciális
sportiskolai tanterv szerint haladva
sajátítják el az ismereteket. Intézményünk
nevelői mindent megtesznek azért, hogy
sportolóinknak a nehéz és fárasztó
edzések között megteremtsék a nyugodt, családias légkört, mely
elengedhetetlen a kiemelkedő sporteredmények eléréséhez.

Nyelvoktatásunk fontos kiegészítője, hogy 2003 februárjától iskolánk nyelvvizsgahelyként is működik. Így biztosítani tudjuk
tanulóinknak, hogy már az általános iskolában nyelvvizsgát szerezzenek, mellyel megalapozzák a középiskolai, és felsőfokú tanulmányaikat is.

Tanítványaink teljesítményét fémjelzi, hogy több alkalommal is iskolánk tanulója nyerte el a "Jó tanuló, jó sportoló" országos
elismerést. A lányok és fiúk sikereire rendkívül büszkék vagyunk,
és nagyon reméljük, hogy a kiemelkedő eredmények elérésében
a nyugodt, kiegyensúlyozott iskolai háttér is segítségükre van.

Célunk, hogy a 8. osztály végére tanulóink középfokú
nyelvvizsgát tegyenek, mely az elmúlt időszakban sikeresen megvalósult, sőt vannak olyan tanulók is, akik felsőfokú nyelvtudásról
tettek tanúbizonyságot.

A sportosztályokba történő felvétel során szorosan
együttműködünk a sportklubokkal, a
kiválasztás során az ő javaslataikra
támaszkodunk. Így osztályainkba
olyan tanulók kerülnek be, akik a
szakemberek szerint magukban
hordozzák egy kiemelkedő sportolói
teljesítmény ígéretét. Iskolánk
fontos feladatnak tartja, hogy ennek
a tehetségígéretnek a kibontakoztatásában a lehető legnagyobb segítsége legyen az edzőknek,
szülőknek.

Első osztálytól elkezdődik az idegen nyelv és az
anyanyelv párhuzamos fejlesztése. A tanulók heti 5 angol órán
vesznek részt csoportbontásban, ahol az idegen nyelvi készségfejlesztést anyanyelvi tanár is segíti.
A kéttannyelvű képzés során a készségtárgyak (rajz,
ének-zene, testnevelés) mellett a felsőbb osztályokban a
környezetismeret,
természetismeret,
földrajz,
civilizáció,
történelem, informatika és tanulásmódszertan tantárgyak tanítása
folyik majd angolul is.

Amennyiben felkeltette érdeklődésüket a sportiskolai képzésünk,
kérjük, látogassanak el iskolánkba a nyílt tanítási napokra és az
azokat követő bemutató edzésekre, ahol részletesebben is megismerkedhetnek a sportiskolai élettel, az edzőkkel és a sportban rejlő
lehetőségekkel.

